PROCESSO SELETIVO - 01/2014

003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES
Informações ao candidato:
■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS
personalizada.
■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.
■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.
■Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.
■Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.
■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA
DE FREQUÊNCIA.
■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.
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QUESTÃO 01

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o Texto I para responder às questões de 01 a 04.

Segundo o texto, é correto afirmar que:

Texto I

(A) O desempenho da seleção brasileira na Copa 2014
tenderá a influenciar as eleições de outubro deste
ano.
(B) A Copa do Mundo reafirma a política de “pão e
circo” do governo brasileiro.
(C) Os brasileiros festejam a Copa, embora
mantenham a insatisfação com o Governo.
(D) As vaias recebidas pela Presidente da República
partiram da elite de São Paulo.
(E) As vaias foram uma reação ao ataque do PT a
jornalistas.

Imagina na campanha
Quem diria: o futebol, ópio do povo, virou, nesta Copa
no Brasil, combustível que alimenta o debate político. E
os xingamentos à presidente Dilma no Itaquerão, em
São Paulo, elevaram ainda mais a temperatura das
discussões.
Não pretendo voltar a isso, já exaustivamente
comentado, com bom senso ou sem nenhum, mas tão
somente dar, a partir deste fato, uma olhadinha em volta
– no tal contexto em que tudo se insere.
Estamos a pouco mais de três meses das eleições e,
como sinalizam desde 2013 as manifestações críticas à
Copa, parece ter se esgotado entre nós a eficácia da
consagrada fórmula “pão e circo”.
O comportamento dos torcedores, que na hora H
festejam a seleção, os visitantes e o país, mas não seus
mandatários, é a expressão, desrespeitosa ou não,
dessa insubmissão. Jogo é jogo; urna é urna. É este
cenário que também se reafirma a cada divulgação de
pesquisas pré-eleitorais.
Com ou sem gol de Neymar, persistem a insatisfação
da maioria com a economia e as políticas de educação,
saúde, segurança; o desejo de mudança e a recusa de
boa parte do eleitorado, enquanto o voto útil não vem, a
se encaixar no velho maniqueísmo governo x oposição.
O interessante é que os que estão no poder – e,
portanto, têm muito a perder - insistem em recorrer a
um modelo superado para interpretar a conjuntura
atual. Só assim, com os olhos no passado, é possível
entender a reação do comando petista, que optou por
ressuscitar a pregação contra “a elite branca de São
Paulo” – agora identificada como responsável pelas
agressões verbais à presidente durante a abertura do
Mundial.
Enfim, se a tal “elite branca” destilou ódio, o PT, como
em outros episódios, não agiu muito diferente. E claro:
culpou, como sempre, a imprensa, inclusive atacando
nominalmente jornalistas. Isso apesar de a categoria
ter, quase em bloco, defendido Dilma e condenado o
VTC. Imagina na campanha.

QUESTÃO 02
O título do texto faz um trocadilho com a expressão
“Imagina na Copa”, e expressa:
(A) A tendência de acirramento da campanha eleitoral,
com o aumento da troca mútua de acusações e o
aumento das discussões.
(B) A indefinição sobre o resultado das eleições, diante
da insubmissão de significativa parcela da
população.
(C) A possibilidade de incremento das manifestações
hostis da “elite branca” paulista durante a
Campanha, tendo em vista as vaias recebidas pela
Presidente na abertura da Copa.
(D) A perspectiva de aumento de políticas de “pão e
circo” do Governo, como forma de alcançar maior
popularidade.
(E) O aumento da insatisfação da maioria com a
economia e as políticas de educação, saúde,
segurança.
QUESTÃO 03
“Quem diria: o futebol, ópio do povo, virou, nesta Copa
no Brasil, combustível que alimenta o debate político”.
Dentre as alternativas abaixo, assinale a figura de
linguagem identificada no período.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(Mara Bergamaschi)

Metáfora
Metonímia
Perífrase
Antítese
Eufemismo

QUESTÃO 04
“Os torcedores festejam a seleção, os visitantes e o
país, mas não seus mandatários.” O termo destacado
expressa a ideia de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1

Comparação
Oposição
Condição
Consequência
Adição
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 09

Transpondo para a voz passiva a oração “Os gritos da
torcida inspiravam os jogadores”, obtém-se a forma
verbal:

A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Não revelou o motivo por que não foi ao trabalho.
(B) Estavam ansiosos porque o dia já havia
amanhecido.
(C) Eis o porquê da minha viagem.
(D) Ele não veio por que estava doente.
(E) Porque houve um engarrafamento, chegou
atrasado ao colégio.

inspirava-se
ia inspirando
inspiravam
eram inspirados
foram inspirados

QUESTÃO 06

QUESTÃO 10

Está correta a pontuação empregada no seguinte
período:

Indique onde há erro de regência nominal:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Senhor, nós estamos estudando; poderia pedir para
aqueles alunos no balcão da biblioteca
conversarem mais baixo, por favor?
(B) Você deve ser compreensivo, uma vez que, se não
aceitar minha maneira de pensar, dificilmente
poderemos conviver.
(C) Se não chegarmos, logo, poderão fechar os portões
e assim, perdermos a prova.
(D) Enquanto assistia ao jogo, que você me
recomendou, as pessoas iam se empolgando, e
assim aumentando o ânimo da torcida.
(E) Admita, que você não atendeu à minha orientação,
e tomou uma decisão, que contrariou o bom senso.
QUESTÃO 07
“Ainda ____ pouco, eu ____ vi atravessando aquela
rua, ali ___ direita”. Completam corretamente o período:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a – a – a.
há – a – a.
há – a – à.
a – à – à.
à – a – a.

QUESTÃO 08
Indique a opção correta, no que se refere à
concordância verbal, de acordo com a norma culta:
(A) Haviam muitos torcedores esperando a abertura
dos portões do estádio.
(B) Choveu papéis picados na abertura da Copa.
(C) Faz muitos anos que a seleção brasileira não joga
no Piauí.
(D) Bateu quatro horas quando o jogo começou.
(E) Fui eu que abriu o portão para os torcedores
entrarem.

2

Ele é muito apegado em bens materiais.
Estamos fartos de tantas promessas.
Ela era suspeita de ter assaltado a loja.
Ele era intransigente nesse ponto do regulamento.
A confiança dos soldados no chefe era inabalável.
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QUESTÃO 14

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Periféricos são aparelhos ou placas que enviam ou
recebem informações do computador. Não é exemplo
de periférico de entrada:

QUESTÃO 11
São funções da barra de tarefas do Windows:
I.
II.
III.
IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ilustrar a área de trabalho com uma imagem ou
desenho.
Personalizar as configurações do computador.
Mostrar quais as janelas estão abertas naquele
momento.
Exibir a área de notificação, que inclui um
relógio e ícones (pequenas imagens) que
comunicam o status de determinados
programas e das configurações do computador.

Mouse.
Teclado.
Scanner.
Microfone.
Caixas de som.

QUESTÃO 15
Julgue os itens abaixo em Verdadeiro (V) ou Falso (F)
acerca dos conceitos de Internet.

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( ) Internet e Intranet possuem o mesmo significado;
o termo Intranet é só outra forma de designar a rede
mundial de computadores.
( ) Os meios de acesso direto à Internet são vários,
sendo que atualmente o mais rápido é utilizando
conexão dial-up.
( ) O navegador, ou browser, é um programa de
computador com a finalidade de exibir páginas de
internet para os usuários.

I e II.
II e III.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.

QUESTÃO 12
Utilitário do sistema operacional Windows que mostra
os programas, processos e serviços que estão sendo
executados no computador, e que também pode ser
usado para monitorar o uso do computador ou fechar
um programa que não está respondendo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A sequência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Windows Explorer.
Gerenciador de Tarefas.
Windows Defender.
Gerenciador de Dispositivos.
Área de Trabalho Remota.

QUESTÃO 13
A figura abaixo foi extraída de uma planilha do Microsoft
Excel:

Qual será o resultado da fórmula ilustrada na figura?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

-1
17
11
FALSO
#REF
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FFV
FVV
VFV
VFF
FVF
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QUESTÃO 19

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional) são algumas diretrizes que deverão ser
obedecidas nos conteúdos curriculares da educação
básica:

QUESTÃO 16
Para Vygotsky, um claro entendimento das relações
entre pensamento e língua é necessário para que se
entenda o processo de desenvolvimento intelectual. De
acordo com ele, no processo da constituição humana é
possível distinguir duas linhas qualitativamente
diferentes de desenvolvimento. De um lado, os
processos elementares que são de origem biológica e
de outro, as funções psicológicas superiores que são de
origem:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

II.

Econômica.
Existencial.
Sociocultural.
Comportamental.
Criacionista.

III.

O ensino da arte constituirá componente
curricular opcional, nos diversos níveis da
educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos.
Conter obrigatoriamente o estudo da língua
portuguesa e da matemática, o conhecimento
do mundo físico e natural e da realidade social
e política, especialmente do Brasil.
O ensino da História do Brasil levará em conta
as contribuições das diferentes culturas e
etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana
e europeia.

QUESTÃO 17
Está(ão) correto(s):
Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional) são obrigações dos estabelecimentos de
ensino, exceto:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Elaborar e executar sua proposta pedagógica.
(B) Administrar seu pessoal e seus recursos materiais
e financeiros.
(C) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabelecidas.
(D) Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com
prioridade, o ensino médio.
(E) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de
cada docente.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
I e II.
II e III.

QUESTÃO 20
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente é
garantia de prioridade à criança e ao adolescente:
I.

QUESTÃO 18

II.

Na estrutura organizacional da educação brasileira,
fazem parte da educação básica:

III.

(A) Pré-escola, primário e ensino médio.
(B) Educação Infantil, primeiro grau e segundo grau.
(C) Educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio.
(D) Educação infantil, ensino fundamental, ensino
médio e ensino superior.
(E) Creche, primário, ginásio, ensino médio e ensino
superior.

Primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias.
Destinação privilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à
infância e à juventude.
Capacitação e reciclagem do adolescente nas
áreas de geriatria e gerontologia.

Está(ão) correto(s):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
I e II.
II e III.
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QUESTÃO 22

CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS

Sobre os benefícios que a atividade física traz para o
organismo, assinale a alternativa incorreta:

QUESTÃO 21

(A) O único efeito do treinamento de resistência é a
diminuição da frequência cardíaca de repouso, que
quanto mais baixa, melhor é a condição de
funcionamento do sistema cardiovascular.
(B) Um treinamento de força influencia não só na
manutenção e aumento da capacidade física e da
capacidade de suportar esforços, mas tem também
efeitos preventivos sobre doenças do aparelho
locomotor.
(C) Exercícios de flexibilidade são importantes pois
atuam na prevenção de lesões e melhoram a
capacidade de realizar as atividades cotidianas.
(D) Capacidades de coordenação motora bem
desenvolvidas são fundamentais pois geram
economia do trabalho muscular levando a uma
realização técnica mais refinada nos movimentos
das diferentes modalidades esportivas.
(E) A importância de um treino de resistência aeróbica
está relacionada à manutenção e aumento da
aptidão física e prevenção de doenças
degenerativas do sistema cardiovascular.

Analise as afirmativas abaixo sobre as características
das abordagens pedagógicas da Educação Física
Escolar:
I.

II.

III.

A Abordagem Crítico-emancipatória está
centrada na busca de uma ampla reflexão
sobre a possibilidade de ensinar os esportes
pela sua transformação didático-pedagógica e
de tornar o ensino escolar em uma educação
de crianças e jovens para a competência crítica
e voltada para a formação da cidadania do
jovem e não de mera instrumentalização
técnica para o trabalho.
A abordagem Psicomotora refere-se à
formação indispensável a toda criança. Utilizase da atividade lúdica como impulsionadora dos
processos
de
desenvolvimento
e
aprendizagem.
Também
trata
das
aprendizagens significativas, espontâneas e
exploratórias da criança e de suas relações
interpessoais.
A abordagem Crítico-Superadora fundamentase nos princípios filosóficos em torno do ser
humano: identidade e valor. Situada nos
objetivos do plano geral da educação integral
onde o conteúdo passa a ser um instrumento
coadjuvante nas relações interpessoais e
facilitador do desenvolvimento da natureza da
criança.

QUESTÃO 23
A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela
diminuição da massa óssea e deterioração da
macroestrutura do tecido ósseo. Um dos benefícios da
atividade física na prevenção e tratamento da
osteoporose é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Reverte a perda da massa óssea.
Restaura a integridade óssea.
Modifica os efeitos deletérios do hipoestrogenismo.
Remodela a estrutura óssea através do estresse
mecânico.
(E) Proporciona cálcio para o tecido ósseo.

Está(ão) correto(s):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
I e II.
II e III.

QUESTÃO 24
São componentes da aptidão física relacionados à
saúde:
(A) Resistência
cardiorrespiratória,
equilíbrio,
flexibilidade e agilidade.
(B) Resistência
cardiorrespiratória,
composição
corporal, velocidade e potência.
(C) Agilidade, equilíbrio, força e resistência muscular
localizada.
(D) Agilidade, equilíbrio, velocidade e potência.
(E) Resistência
cardiorrespiratória,
composição
corporal, flexibilidade e resistência muscular
localizada.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 29

É característica marcante da atividade aeróbica:

No esporte usa-se a expressão inglesa “FAIR PLAY”
que significa?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alta intensidade e curta duração.
Aumento da proteína contrátil (actina e miosina).
Maior gasto de gordura como substrato energético.
Aumento da espessura dos músculos.
Menos inibições, tanto do sistema nervoso central
como em receptores dos músculos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Jogo sujo.
Jogo hábil.
Jogo anti-esportista.
Pausa no jogo.
Jogo limpo e conduta cavalheiresca.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 30

A qualidade física que expressa a capacidade de utilizar
o máximo de amplitude de movimento, sem contudo
promover o risco de desenvolver lesões no sistema
locomotor é:

Um tema comum tanto à rede de causas das doenças
cardiovasculares quanto ao Quarteto Mortal é a
importância de combater a obesidade por meio da
atividade física e nutrição adequada. Fazem parte do
Quarteto Mortal:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Força.
Resistência Muscular Localizada.
Alongamento.
Flexibilidade.
Agilidade.

(A) Obesidade / Resistência à insulina / hipertensão /
Dislipidemia.
(B) Fumo / obesidade / hipertensão / inatividade.
(C) Obesidade / inatividade / colesterol alto / fumo.
(D) Resistência à insulina / hipertensão / obesidade /
inatividade.
(E) Diabetes / Fumo / Obesidade / hipertensão.

QUESTÃO 27
Julgues os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F).
Quanto à prescrição de exercícios de condicionamento
muscular é recomendado:

QUESTÃO 31
Qual alternativa melhor define o papel do educador
físico na formação de um aluno?

( ) A realização de um exame postural para
identificação de possíveis vícios posturais.
( ) Iniciar o trabalho priorizando a potência muscular,
caso o praticante nunca tenha tido experiência com
musculação.
( ) Utilizar o teste de carga por repetição para o
estabelecimento da carga de trabalho.

(A) Ser um professor transformador, contribuindo para
o bem estar físico e social.
(B) Ser um promotor de saúde física.
(C) Ser um fomentador de uma formação física,
psíquica e sócio cultural, bem como a promoção da
saúde.
(D) Ser um incentivador do esporte de grande
rendimento.
(E) Ser apenas um treinador físico, preocupado com o
social e cognitivo do aluno.

A sequência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

VVV
VFV
VFF
FVF
FVF

QUESTÃO 32
Qual a gordura encontrada dentro e em volta dos
órgãos, da cavidade torácica (coração e pulmões) e
abdominal (fígado, rim, dentre outros)?

QUESTÃO 28
Quais dos princípios do treinamento se refere aos tipos
de adaptação que ocorreu no músculo (fibras
musculares envolvidas na atividade) como resultado do
treino?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Especificidade.
Adaptação.
Sobrecarga.
Reversibilidade.
Individualidade.
6

Gordura externa.
Gordura visceral.
Gordura abdominal.
Gordura subcutânea.
Gordura total.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
Processo Seletivo – 01/2014
003 – Professor de Educação Física

QUESTÃO 33

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa incorreta sobre o comportamento
perceptivo-motor da criança:

Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F).
Em relação ao alongamento, deve-se introduzi-lo no
dia-a-dia, devendo ser praticado antes e depois de
qualquer atividade física. Essa atividade promove
benefícios como:

(A) O desenvolvimento perceptivo-motor correto
garantirá a criança uma concepção mais ajustada
do mundo exterior.
(B) Dificuldades de aprendizagem (verbal, escrita,
teleológica) refletem da deficiência espaço/tempo.
(C) A relação perceptivo-motora é fundamental para a
aprendizagem da leitura, escrita ou cálculo.
(D) Habilidades motoras aprendidas nunca podem ser
influenciadas por fatores psicológicos.
(E) O comportamento perceptivo-motor favorece o
amadurecimento de suas estruturas cognitivas.

( ) Reduzir tensões musculares.
( ) Aumentar a resistência cardiorrespiratória.
( ) Provocar relaxamento e desenvolver a resistência
muscular localizada.
( ) Prevenir lesões.
A sequência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 34
No cotidiano das escolas públicas, os professores de
Educação Física convivem com muitos problemas ao
ministrarem suas aulas, exceto:

QUESTÃO 38

(A) Falta de materiais para prática de atividades lúdicas
e esportivas.
(B) Alunos integrados, motivados e participativos nas
aulas.
(C) Espaços inadequados para aplicação das aulas.
(D) Falta de apoio do grupo gestor concernente à
aquisição de equipamentos esportivos e locais
apropriados à execução de aulas.
(E) Turmas cheias que comprometem a qualidade final
das aulas ministradas.

O nível percentual de formação corporal objetivando a
classificação da obesidade oscila com base na:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Idade, gênero, nível social e profissão.
Idade, cor, treinamento e raça.
Etnia, treinamento, sexo e profissão.
Idade, gênero e nível de atividade física.
Raça, treinamento e profissão.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 35

A cidade de Curralinhos limita-se territorialmente ao
norte com as cidades de:

A falta de atividade física proporciona o aumento das
doenças crônicas. Assinale a alternativa que possua
registros de doenças ocasionadas pela ausência de
exercícios.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

VVVV
VFFV
VFVF
FVFV
FFVF

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Malária, hepatite e gripe.
Arritmia, diabetes e angina.
Hipertensão, diabetes e cardiopatia coronariana.
Hipertensão, diabetes e hepatite.
Gripe, sinusite e tendinite.

Teresina e Palmeirais.
São Pedro do Piauí e Miguel Leão.
Agricolândia e Lagoa do Piauí.
Teresina e Monsenhor Gil.
Monsenhor Gil e Palmeirais.

QUESTÃO 40
Sobre o município de Curralinhos, assinale a alternativa
incorreta:

QUESTÃO 36
Marque a alternativa que não se refere a um benefício
para a saúde associado à prática de exercício regular:

(A) Mais de 90% dos domicílios possuem energia
elétrica em suas residências.
(B) A população do município de Curralinhos é
predominantemente rural.
(C) O clima predominante na cidade é o tropical
alternadamente úmido e seco.
(D) A vegetação predominante é o campo cerrado e
floresta decidual secundária mista.
(E) Mais da metade da população utiliza poços ou
nascentes como forma primária de abastecimento
de água.

(A) Diminuição da tolerância à glicose.
(B) Diminuição do risco de desenvolver doenças
cardíacas.
(C) Diminuição do peso e gorduras corporais.
(D) Aumento da densidade óssea.
(E) Melhoria do estado emocional e capacidade
mental.
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